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(wg stanu na przełom 2020/2021 roku)

Sytuacja gospodarcza Japonii w czasie pandemii COVID-19

Osaka, Kanagawa, Aichi, Saitama, Hokkaido, Chiba,
Hyogo oraz Fukuoka4. Wynika to przede wszystkim
z dużego przepływu ludności na ich terytorium, łatwej
dostępności dla przybyszów z zewnątrz ze szlaków
komunikacyjnych zarówno z kraju, jak i z zagranicy,
a także dużej gęstości zaludnienia oraz nagromadzenia wielu ośrodków biznesowych, naukowych oraz
przemysłowych.
Zgodnie z informacjami z dnia 7 stycznia 2021 r.,
dzienny przyrost zakażeń odnotowanych na terenie
całego kraju5 to 7 525 przypadków, przy czym samo
Tokio odnotowało 2 447 nowych przypadków koronawirusa w ciągu doby, osiągnąwszy tym samym poziom
68 790 zakażeń od początku trwania pandemii.

Według stanu na dzień 7 stycznia 2021 r., ogólna liczba osób zarażonych koronawirusem w Japonii wyniosła 266 883 osób, w tym osób hospitalizowanych/wypisanych ze szpitala (ozdrowieńców): 211 110 i osób
zmarłych na Covid-19: 3 8611.

Z uwagi na szybki przyrost zakażeń w rejonie stolicy
kraju, a także naciski ze strony władz lokalnych, premier Yoshihide Suga ogłosił 7 stycznia 2021 r. stan wyjątkowy (wzorem stanu wyjątkowego wprowadzonego
przez Premiera Shinzo Abe podczas pierwszej fali
pandemii w marcu 2020 r.6) na terytorium Metropolii
Tokijskiej, a także trzech przyległych prefektur-sypialni,
tj.: Kanagawa, Saitama i Chiba7, który ma potrwać do
7 lutego 2021 r.

Niektóre statystyki ofiar koronawirusa w Japonii
uwzględniają również osoby, u których potwierdzono
obecność koronawirusa podczas pobytu na lotniskach
(1 987 osób, w tym 1 ofiara śmiertelna), na statkach2
(712 osób, w tym 13 ofiar śmiertelnych) oraz na lotach
czarterowych (14 osób zarażonych), co łącznie daje
odpowiednio: 267 595 osób zarażonych koronawirusem oraz 3 874 ofiar śmiertelnych.

W związku z wprowadzeniem stan wyjątkowego,
mając na uwadze dbałość o wydolność systemu medycznego, władze apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów z wyjątkiem wyjść absolutnie
niezbędnych, a restauracje i bary – o nieserwowanie
alkoholu po godzinie 19.00 i kończenie pracy o godzinie 20.00. Zalecenie skrócenia czasu pracy dotyczy
również siłowni, sklepów i przybytków rozrywki.

Najwięcej przypadków zachorowań na Covid-193
odnotowują kolejno następujące prefektury: Tokio,
1 Nihon Keizai Shimbun, https://www.nikkei.com/article/
DGXZQODL250V00V21C20A1000000 /
2 Liczne zakażenia wykryto na statku wycieczkowym „Diamond
Princess”, który wyruszył z portu w Jokohamie 20 stycznia i wrócił do
jej wybrzeży 3 lutego z 2 666 pasażerami i 1 045 członkami załogi
na pokładzie (w tym 3 Polaków). Następnie, w związku z wykryciem
na jego pokładzie pasażerów zarażonych koronawirusem, został objęty 2-tygodniową kwarantanną. Pierwszą osobą na statku, u której wykryto koronawirusa, był 80-letni obywatel Chin. Został on 25 stycznia
wysadzony na ląd w Hongkongu i przekazany służbom medycznym.
3 Łącznie powyżej 10 000 przypadków, wg stanu na dzień
7 stycznia 2020 r.

4 Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Rządu Japonii,
dane z dnia 28 grudnia 2020 r., https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000704819.pdf
5 Według stanu na dzień 7 stycznia 2021 r., nowe przypadki
zakażeń koronawirusem wykryto w 46 na 47 prefektur w Japonii,
tj. we wszystkich prefekturach z wyjątkiem prefektury Tokushima.
6 Pierwszy stan wyjątkowy spowodowany pandemią został
wprowadzony przez poprzedniego premiera Japonii Shinzo Abe
w dniu 7 kwietnia i potrwał do 6 maja 2020 r. Objął siedem prefektur
najbardziej dotkniętych pandemią, tj.: Tokio, Osaka, Kanagawa,
Saitama, Chiba, Hyogo i Fukuoka. Są one kluczowe dla gospodarki
i zamieszkuje je około 45% populacji kraju. Reakcją rządu na pandemię i wprowadzenie ograniczeń był bezprecedensowo wysoki pakiet
stymulacyjny – ok. 990 mld USD, co odpowiada ok. 20% PKB Japonii.
7

Łącznie zamieszkuje je około 30% populacji całego kraju.
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Jednocześnie, rząd zapewnia o zwiększeniu wsparcia
finansowego dla barów i restauracji, które zgodnie
z zaleceniem skrócą czas pracy, z maksymalnie 40 tys.
do maksymalnie 60 tys. jenów za każdy dzień. Lokale,
które się nie podporządkują, mają zostać poddane
publicznej krytyce.
W porównaniu z pierwszym stanem wyjątkowym
z kwietnia 2020 r., który spowodował wstrzymanie
pracy wielu firm i szkół oraz odwołanie wydarzeń
o charakterze masowym, aktualnie planowane środki
są zdecydowanie łagodniejsze. Nie przewidziano nawet żadnych kar za niepodporządkowanie się wytycznym, jedynie publiczny ostracyzm.

Sytuacja firm
i pracowników
Liczba bankructw w japońskiej branży restauracyjnej
prawdopodobnie osiągnie najwyższy w historii poziom w 2020 r., ponieważ wiele zakładów walczy
o przywrócenie przepływów pieniężnych w związku
z trwającą pandemią. Bankructwa firm z zadłużeniem
w wysokości co najmniej 10 mln jenów od stycznia do
listopada 2020 r. wyniosły 792, co stanowi wzrost
o 8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego
roku. Restauracje specjalizujące się w danej kuchni
stanowiły największą część bankructw - 192. Kolejne
miejsce zajęły restauracje rodzinne - 184, a bary nocne izakaya - 1629.
Według prefektury, Osaka odnotowała najwięcej bankructw wśród restauracji - 146, następnie Tokio - 129
i Aichi - 7610.
Drugi stan wyjątkowy i wprowadzone wraz z nim ograniczenia zapewne spowodują pogłębienie kryzysu tej
branży, nawet pomimo oferowanego w ramach rekompensaty wsparcia rządowego.

Jak wskazują eksperci, proponowane przez rząd środki
finansowe mogą jednak okazać się niewystarczające.
Ponadto, sytuacja epidemiczna dynamicznie pogarsza
się także poza okręgiem metropolitalnym, gdzie nie
obowiązuje stan wyjątkowy – rząd jest jednak zwolennikiem wprowadzenia restrykcji w ograniczonym
zakresie, w związku ze słabym stanem gospodarki
i zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi8.
8 Aktualnie trwa ożywiona debata nad możliwością przeprowadzenia odłożonej w czasie z powodu pandemii z 2020 na 2021 r.
Olimpiady Tokijskiej.

Znakiem, że Covid-19 zbiera również żniwo w mniejszych przedsiębiorstwach, jest liczba upadłości wynosząca około 2 400, uwzględniająca firmy, które
dobrowolnie zamknęły swoją działalność lub ogłosiły
upadłość z długami poniżej 10 mln jenów11.
Średni współczynnik bezrobocia w Japonii wyniósł
w 2018 oraz 2019 r. 2,4%. Z kolei, dane za 2020 r.
wskazują na jego wzrost do poziomu 3,1% w sierpniu,
3,0% we wrześniu i październiku oraz 2,9% w listopadzie 2020 r.12
Wielkość zatrudnienia w Japonii w listopadzie 2020 r.
wyniosła 67 070 000 osób13, co wskazuje na spadek
tej wartości o 550 000 osób w stosunku do tego samego okresu z ubiegłego roku.
Spadek ten odnotowywano przez 8 ostatnich miesięcy
z rzędu, czyli od początku trwania pandemii.
Z kolei, liczba pracowników etatowych w Japonii według stanu na listopad 2020 r. to 60 170 000 osób14.
11 j.w.
12 Japońskie Biuro Statystyczne (Statistics Bureau of Japan),
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html

9 Ankieta przeprowadzona przez Tokyo Shoko Research, dane
z listopada 2020 r.

13 Japońskie Biuro Statystyczne (Statistics Bureau of Japan),
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html

10 j.w.

14 j.w.
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Wartość ta to o 290 000 osób mniej niż w tym samym
miesiącu poprzedniego roku. Spadek ten odnotowywano
przez 8 ostatnich miesięcy z rzędu, tj. od marca 2020 r.
Jak wskazują dane z listopada 2020 r., w samym sektorze usługowym, w tym usług hotelarskich i restauracyjnych, pracę straciło 250 000 osób, z 3 650 000 w listopadzie 2019 r. do 3 400 00015 w listopadzie 2020 r.

Pracownicy nieregularni stanowią 38 009 osób spośród wszystkich zwolnionych (łącznie od 25 maja
2020 r.). W podziale na branże, przemysł wytwórczy
odnotowuje największą liczbę zwolnionych pracowników, wynoszącą 16 717 osób, zaś restauracje i sklepy
detaliczne odnotowują ponad 10 000 zwolnień wśród
pracowników swojego sektora (jedna czwarta wszystkich pracowników nieregularnych).

Łączna liczba osób, które straciły zatrudnienie bezpośrednio wskutek pandemii w Japonii, sięgnęła 79 522
osób16. Z uwagi na szybkie tempo rozprzestrzeniania
się wirusa, tempo spadku zatrudnienia także przyspiesza, zbliżając się do poziomu 80 000 osób17.

Pod względem regionów, na szczycie zwolnień pracowniczych wskutek pandemii znajduje się Metropolia Tokijska, gdzie pracę z tego powodu straciło już
19 318 osób, następnie prefektura Osaka: 6 657
osób oraz prefektura Aichi18: 4 696 osób19.

15 j.w.

18 Prefektura Aichi – położona w środkowej części Japonii, na
wyspie Honsiu, najbardziej uprzemysłowiona prefektura Japonii,
będąca kolebką przemysłu motoryzacyjnego oraz lotniczego, ze stolicą
w Nagoi.

16 Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Rządu Japonii,
dane z dnia 28 grudnia 2020 r.
17 Japoński Instytut Badawczy ds. Polityki Pracy oraz Szkoleń – JILPT
(Japan Institute for Labour Policy and Training) https://www.jil.go.jp/
kokunai/statistics/covid-19/c23.html#c23-1

19 Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Rządu Japonii,
dane z dnia 28 grudnia 2020 r.

4

Zmiany w handlu zagranicznym
Tabela 1. Dane na temat wymiany handlowej Japonii w okresie styczeń-listopad 2020 r.
Zmiany % w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r.

Miesiąc

Wartość
eksportu
(tys. jenów)

Wartość
importu
(tys. jenów)

Zmiana
w zakresie
wartości (%)

Zmiana (%)

styczeń

5 431 201 880

6 746 313 131

-2,6

-3,6

luty

6 321 285 269

5 214 703 354

-1,0

-13,9

marzec

6 358 054 311

6 350 850 809

-11,7

-5,0

kwiecień

5 206 029 572

6 137 193 914

-21,9

-7,1

maj

4 185 621 928

5 026 959 298

-28,3

-26,1

czerwiec

4 862 354 455

5 135 262 781

-26,2

-14,4

lipiec

5 369 179 220

5 362 104 662

-19,2

-22,3

sierpień

5 233 104 509

4 988 729 817

-14,8

-20,7

wrzesień

6 054 141 065

5 370 395 466

-4,9

-17,4

październik

6 565 808 457

5 696 655 150

-0,2

-13,2

listopad

6 113 662 378

5 747 547 330

-4,2

-11,1

Źródło: Japoński Instytut Badawczy ds. Polityki Pracy oraz Szkoleń – JILPT (Japan Institute for Labour Policy and Training),
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/covid-19/c15.html, za Ministerstwem Finansów Japonii, Trade Statistics of Japan

Zgodnie z prognozą międzynarodowego bilansu handlowego Japonii w 2020 r.20, szacuje się, że eksport
– w oparciu o wartość odpraw celnych dotkniętych
globalną epidemią COVID-19 – spadnie o 11% w porównaniu z rokiem budżetowym 2019, do zaledwie
67 612 mld jenów. Eksport nie wzrósł w wielu grupach
produktowych, głównie w samochodach, częściach samochodowych i stali. Wartość importu spadła o 14%
do 66 092 mld jenów.
Szacuje się21, że wartość eksportu w 2021 r. wzrośnie
o 9% w porównaniu do roku 2020 do 73 389 mld jenów,
20 Japońskie Stowarzyszenie Handlu (JFTC) – Japan Foreign Trade
Council, Inc. (grupa branżowa japońskich firm handlowych), dane
z października 2020 r.
21 j.w.

a wartość importu wzrośnie o 7% do 70 403 mld
jenów. Chociaż zarówno import, jak i eksport poprawią się w porównaniu z rokiem 2020, ani import, ani
eksport nie osiągną poziomu sprzed pandemii, który
przekroczył 75 bln jenów.
Według statystyk handlowych22, wartość eksportu Japonii w kwietniu 2020 r. wyniosła 5 202,3 mld jenów,
co oznacza spadek o 21,9% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku.
Tempo spadku było największe od 10 i pół roku, tj.
od października 2009 r., kiedy na spadek wpłynął

22 Ministerstwo Finansów Japonii, dane z dnia 21 maja 2020 r.
(raport wstępny)
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światowy kryzys na rynkach finansowych. Działalność
gospodarcza uległa stagnacji z powodu rozprzestrzeniania się Covid-19, a eksport do prawie wszystkich regionów, tj. Stanów Zjednoczonych, Europy
i Azji, głównie produktów przemysłowych, takich jak
np. samochody, spadł.
Tempo spadku eksportu znacznie wzrosło, począwszy
od spadku o 11,7% odnotowanego w marcu 2020 r.
W szczególności, eksport samochodów spadł ogółem
o 50,6%, co stanowi największy spadek, licząc od
kwietnia 2011 r., czyli od miesiąca następującego po
trzęsieniu ziemi we wschodniej Japonii. Eksport części
samochodowych również spadł o 39,2%.
W ujęciu regionalnym, wartość eksportu do Stanów
Zjednoczonych spadła o 37,8% do 879,7 mld jenów,
co stanowi pierwszy spadek od lipca 2009 r. Wielkość
eksportu samochodów zmalała o 65,8%, a silników
lotniczych i części samochodowych - o ponad 40%.
Sprzedaż do Unii Europejskiej (UE) również zmalała
o 28% do 483,5 mld jenów.
Eksport do Chin wyniósł 1 182,2 mld jenów, co oznacza spadek o 4,1%. Tempo spadku zmniejszyło się
od marca 2020 r. (o 8,7%). Eksport elektronicznych
komponentów do półprzewodników wzrósł o 29,4%.
Eksport do Azji ogółem wyniósł 3 129,7 mld jenów,
co oznacza spadek o 11,4%.
Całkowita wartość importu spadła o 7,2% do poziomu
6 132,7 mld jenów. Tempo spadku nieznacznie wzrosło od marca (spadek o 5,0%). Import ropy naftowej

spadł o 40%. Bilans handlowy23 wyniósł 930,4 mld
jenów. Deficyt był pierwszym od 3 miesięcy.
W kwietniu 2020 r. import z Chin wzrósł o 11,7% do
poziomu 1 734,8 mld jenów. Był to pierwszy wzrost
od 9 miesięcy. Podczas gdy import surowców chemicznych spadł, wzrósł import nici tekstylnych i wyrobów
tekstylnych, takich jak maski. Import produktów ze
Stanów Zjednoczonych, takich jak samoloty i mięso,
wzrósł o 1,6% do 698,6 mld jenów. Z kolei, import
z UE spadł o 6,8% do 674,6 mld jenów.
Listopad 2020 r. przyniósł kolejne spadki w wymianie
handlowej UE-Japonia.

23 Bilans handlowy - całkowity eksport minus import

Tabela 2: Wymiana handlowa Japonia-UE w listopadzie 2020 r.
(w porównaniu z tym samym okresem z poprzedniego roku):
Import:
629 888 mln JPY

Zmiana wyrażona w procentach:
-2,6 %

Bilans handlowy:
629 888 mln JPY

Zmiana wyrażona w procentach:
-17,3 %

Bilans handlowy:68 894 mln JPY

Zmiana wyrażona w procentach:
-62,9 %

Źródło: Ministerstwo Finansów Japonii, Trade Statistics of Japan, Japan Customs, edycja z 16 grudnia 2020,
https://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/trade-st_e/2020/202011ce.xml#pg2
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Wpływ pandemii na
handel spożywczy
Tabela 1. Dane na temat wymiany handlowej Japonii
w okresie styczeń-listopad 2020 r. Zmiany %
w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r.

Ilość (MT)

Zmiana
procentowa

Wartość
(mln JPY)

Udział

Zmiana procentowa
rdr

Razem (wszystkie kategorie produktów, w tym art. spożywczych)produktów, w tym art. spożywczych)

-

-

629 888

100,0

-17,3

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

-

-

70 011

11,1

-25,5

RYBY I PRODUKTY Z RYB

1 765

-20,7

1 404

0,2

-40,3

MIĘSO I PRODUKTY Z MIĘSA

19 623

-39,3

10 820

1,7

-39,5

ZBOŻA I PRODUKTY ZBOŻOWE

27 452

-62,6

3 487

0,6

-31,8

WARZYWA

19 478

7,0

3 260

0,5

2,8

OWOCE

4 491

-23,7

1 529

0,2

-22,6

Źródło: Japoński Instytut Badawczy ds. Polityki Pracy oraz Szkoleń – JILPT (Japan Institute for Labour Policy and Training),
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/covid-19/c15.html, za Ministerstwem Finansów Japonii, Trade Statistics of Japan

W wyniku pandemii japońscy konsumenci stali się
bardziej świadomi względem prozdrowotnych produktów spożywczych, które zawierają naturalne
składniki, minimalne ilości dodatków do żywności
i słodzików oraz spełniają potrzeby zdrowotne, dietetyczne i funkcjonalne. Jako główni dostawcy towarów
rolnych do Japonii, producenci i eksporterzy z USA,
UE, Chin i Australii mają szerokie możliwości zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania kraju Kwitnącej
Wiśni na artykuły żywnościowe i zdrowe produkty
spożywcze. Ponadto, wydatki na żywność ponoszone przez japońskich konsumentów utrzymały się
na stałym poziomie, mimo że pandemia COVID-19
zakłóciła ogólne wydatki konsumentów.

Według statystyk handlowych opublikowanych
30 czerwca 2020.24, ilość importowanego mięsa
w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wyniosła w Japonii
1,04 mln ton, czyli najwięcej od 1988 r., odkąd dostępne są statystyki. Nastąpił znaczący wzrost liczby
krajów, które podpisały kluczowe umowy handlowe
z Japonią. Z powodu pandemii, rośnie popyt w kraju,
a produkty importowane, które sprzedają się po niskich
cenach, intensyfikują ofensywę, np. w przypadku przetworzonej żywności i surowców do mrożonek.

24 The Japan Agricultural News, 31.07.2020 r., http://english.
agrinews.co.jp/?p=9721
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Wzrost był szczególnie widoczny w tym okresie w odniesieniu do mrożonych produktów wołowych, których import
wzrósł o 7% rok do roku do 172 693 ton, prawdopodobnie za sprawą zwiększonego popytu na domowe posiłki.
Szczególnie widoczny jest wzrost produkcji bydła
i świń w USA dzięki niższym cłom. Ze względu na
rosnącą tendencję niskich cen, wzrosły zamówienia na
tanie amerykańskie produkty, takie jak żeberka wołowe
bez kości, przeznaczone dla supermarketów. To właśnie
Stany Zjednoczone stają się największym beneficjentem wzrostu importu wołowiny w Japonii.
Jeśli chodzi o wieprzowinę, import produktów meksykańskich wzrósł o 14% rok do roku do 54 615 ton,
a produkty krajowe, które są konkurencyjne w zakresie produktów krojonych, zwiększają sprzedaż
w zakresie zestawów obiadowych i dań gotowych
do spożycia.
Całkowity import wołowiny, wieprzowiny i mięsa
kurczęcego (bez przetworów) wyniósł 1 045 591
ton i był o 2% wyższy niż w analogicznym okresie
poprzedniego roku, który był najwyższy w historii.
Począwszy od 2014 r., import mięsa wzrastał 7 lat
z rzędu, a w ciągu ostatniej dekady wzrósł aż o 20%.

Według statystyk sprzedażowych trzech wiodących
sieci supermarketów spożywczych, sprzedaż produktów mięsnych w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. była
o 10% wyższa niż w roku poprzednim25.
25 j.w.

Wykres 1. Wolumen importu mięsa do Japonii w pierwszym półroczu w latach 2011-2020
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Źródło: https://www.agrinews.co.jp/p51502.html.
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O programie „Polska wołowina w Japonii”
Program „Polska wołowina na japońskim stole” został
zainicjowany przez Unię Producentów i Pracodawców
Przemysłu Mięsnego (UPEMI), która stale analizując
dane rynkowe dostrzega ogromny potencjał wymiany handlowej pomiędzy Polską a Japonią (od 2018
roku sprzedaż polskiej wołowiny do Japonii stale
rośnie, a w 2019 roku wyeksportowano 3,35 tys. ton
o wartości ponad 14 mln euro). W swojej codziennej
działalności UPEMI koncentruje się na nawiązywaniu
efektywnych kontaktów handlowych, stąd działania
prowadzone w Japonii realizowane są w stałej współpracy z Ambasadą RP w Tokio oraz Zagranicznym
Biurem Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
Kampania „Polska wołowina na japońskim stole”,
podobnie jak poprzedni program prowadzony w latach
2018-2019, skierowana jest do polskich eksporterów poprzez szkolenia z zakresu oczekiwań partnerów z Japonii, jak również do japońskich importerów

i dystrybutorów mięsa wołowego. Do najważniejszych
działań planowanych do przełomu I i II kwartału 2021
roku należą:
• uruchomienie strony internetowej (wraz z kampanią promocyjną w internecie), która wesprze
w działaniach polskich eksporterów;
• webinarium/szkolenie w formie on-line dla polskich
eksporterów w trakcie, którego przedstawicielom
polskich zakładów zostanie przekazana wiedza
na temat specyfiki eksportu na rynek japoński oraz
z zakresu budowania relacji i prowadzenia negocjacji z Japończykami.
Program „Polska wołowina na japońskim stole”
będzie również kontynuowany w okresie 2021/2022,
co pozwoli na konsekwentne budowanie relacji biznesowych w japońskimi partnerami.
BeefFromPoland
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Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
www.beeffrompoland.pl
www.upemi.pl

dr inż. Katarzyna Skrzymowska – Kierownik biura UPEMI
e-mail: k.skrzymowska@upemi.pl
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